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Selamat datang pembaca!     ^_^ 

Dengan bangga kami memperkenalkan Wartalinux, sebuah 
Linux Weekly News berbahasa Indonesia pertama di Indonesia 
(kalau ada yang lebih pertama klaim saja ;-). Di edisi 
pertama ini tentunya masih sangat buruk rupa dan memang 
langkah awal adalah sesuatu yang sulit. Maka dari itu kami 
meminta dukungan, kritik dan saran dari pembaca sekalian. 
Dan juga bila ada yang berminat mengirim tulisannya apapun 
bentuknya seperti tips-trick, tutorial, review, berita 
atau apa saja. Tolong anda perhatikan pemilihan kata, kami 
ingin mengetahui pembaca lebih suka kalimat yang lebih 
formal atau yang santai saja ala blog.

Kirimkan semuanya ke wartalinux@gmail.com

Seharusnya ada rubrik Tutorial tetapi karena 
kurangnya tenaga kami belum bisa menyelesaikan (mengisi) 
rubrik tersebut. Oleh karena itu sangat dinantikan 
kontribusi pembaca. 

wjk,
redaksi

layout by pko <padfoot.tgz@gmail.com>

Semua teks dan gambar yang terdapat dalam majalah digital ini dirilis di bawah lisensi 

yang membolehkan anda dapat menyadur, menyalin, mendistribusikan, dan 

menerjemahkan. Materi berhak cipta adalah milik masing-masing pihak yang berhak.
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Fedora 11 Leonidas
Begitulah mungkin yang ada dalam 

hati pengguna fedora yang sebagian dibuat jengkel plus 
deg-degan karena jadwal rilis distro favorit tertunda 
terus. Yah akhirnya tanggal 10 kemarin si Leonidas dirilis 
juga. Seperti biasa fedora mengusung teknologi terdepan 
di dunia opensource seperti Nouveau driver Nvidia 
opensource yang menawarkan KMS (Kernel Mode Setting), 
Thunderbird 3, Integrasi DeviceKit dan masih banyak lagi. 

Cek saja di docs.fedoraproject.org/release-
notes/f11/ Walaupun Fedora 11 baru dirilis tetapi fitur-
fitur unggulan untuk fedora 12 sudah disiapkan sejak 
lama dan kita nantikan saja hasilnya. [sumber 
fedoraproject.org]

Penyihir kembali muncul. Setelah lama tidak terdengar 
kabarnya akhirnya developer Sourcemage meluncurkan iso 
terbarunya. Memang berbeda dengan model distro yang lain, 
distro sourcebased seperti sourcemage, arch, gentoo jarang 
mengeluarkan versi terbaru. Karena memang iso versi 
terbaru itu hanya untuk installer dan selanjutnya update 
terjaga dengan baik. Jadi jangan mengolok-olok distro 
source base yang jarang mengeluarkan iso baru. [sumber 
sourcemage.org]

SourceMage 0.10

Distro minimalis yang cukup cantik dan katanya bisa booting 
dalam 10 detik. Merilis versi terbarunya yang membawa improvisasi 
seperti berjalan dengan baik di berbagai netbook, mendukung berbagai 
bahasa (sayang developer dari negara kita belum ikutan), tambahan 
fitur di PlateUI (keren nih) dan banyak lainnya. [sumber 
penkia.blogspot.com]

XPUD 0.9
Distro yang tercipta dari rasa kecewa 

seorang pria pensiunan terhadap pendiri DSL. 
Distro yang memang bener-bener cepat dalam 
booting dan penggunaan. Memang sekarang lagi 
jaman distro seperti ini sebut saja slitaz, XPUd 
dan TinyCore ini. Pada versi dua ini ukuran isonya 
11 MB dan mendapat berabagai doping antara 
lain kernel baru 2.6.29.1, dropbear 0.52, boot 
opyion baru, flpicsee0.9.1 dan banyak lagi yang 
lainnya. 
[sumber 
tinycorelinux.org/forum/index.php?topic=1853.0]

TinyCore 2
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Yah walaupun Greenie Linux ini sudah terdaftar di 
Distrowatch.com; tetapi karena fokus penggunaannya 
untuk orang-orang yang memakai bahasa Ceko jadilah 
distro ini kurang populer di Indonesia. Bahkan kedutaan 
ceko pun (kalau ada) tidak pakai distro ini. Tetapi ada 
pepatah mengatakan belajarlah walau ke negeri china. 
Yap mungkin dengan versi terbaru dari distro Ceko-isme 
ini bisa menambah wawasan kita. Menawarkan beberapa 
kemudahan untuk para penggunanya, yang inovatif 
mereka menyediakan beberapa tombol cepat keyboard 
yang cukup membantu pengguna. [sumber 
distrowatch.com]

Seperti biasa dalam proses pengembangan sebuah 
distribusi mengeluarkan versi alpha. Kalau distro besar 
seperti Ubuntu versi alpha saja sudah menjadi berita yang 
diperbincangkan media massa. Tidak terkecuali kali ini, 
Ubuntu 9.10 Alpha 2 siap untuk dicoba. Menurut keterangan 
karena pengembangan Karmic Koala baru saja dimulai, fitur-
fitur baru khas Ubuntu belum masuk. Pengembangan masih 
dalam tahap sinkronisasi paket-paket yang ada di repositori 
unstable debian. Paket-paket baru yang masuk antara lain 
Linux-2.6.30-rc5 dan Gnome 2.27.1. Beberapa hal baru yang 
siap dicoba adalah pengaturan hotkey mulai dipindahkan dari 
HAL ke Devicekit-power dan Udev, pengunaan GCC4,4 
sebagai kompiler default, Ext4 sudah menjadi filesystem 
default, penggunaan Grub2 sebagai boot loader, dan banyak 
lagi perubahan yang disematkan pada iso berukuran 688,3 MB 
ini [sumber : ubuntu.com]

Wah ngeri juga nama distro satu ini. Distro yang 
mendapukan diri sebagai distro yang layak sebagai alat 
penyelamat ini menelurkan versi terbarunya. Dalam versi 
terbarunya ini menyertakan Opera 10 Beta sebagai pilihan saat 
installasi via GUI, penggunaan grub2 terbaru (diambil dari svn), 
penyertaan versi beta dari firefox 3.5. Selain itu masih banyak 
lagi aplikasi-aplikasi andalan disaat-saat darurat untuk 
menyelamatkan sistem anda. [sumber softpedia news]

R.I.P. 9.1

Enlightment 17

Greenie Linux 5 Karmic Koala
Alpha 2
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Distro yang menggunakan englightment 17 atau 
biasa hanya disebut E17 ini selalu menggunakan kata 
unstable hampir setiap dirilisnya. Tidak terkecuali rilis 
terbaru 1.9.29 Unstable. Rilis ini adalah satu jalan menuju 
rilis versi 2 stable. Ynag menjadi perhatian pada versi ini 
adalah peningkatan kemampuan dalam menangani 
hibernasi dan beberapa perbaikan-perbaikan lain. Sedikit 
informasi, jika anda inign mendapatkan rilis stabel pihak 
elive meminta anda mendonasikan uang anda sebelum 
mendownload. Tetapi distro berbasis debian ini tetap 
mengijinkan anda memperbanyak rilis stable tersebut bila 
anda sudah mempunyainya. [sumber elivecd.org]



Setelah berbulan-bulan bekerja keras akhirnya developer kernel linux akhirnya meluncurkan versi terbarunya. seperti 

pada peluncuran berbagai versi yang lalu, terdapat berbagai perbaikan, penambahan fitur dan yang tidak terelakan juga 

sedikit perlambatan. Walau perlambatan selalu ada disetiap rilis tetapi selalu diupayakan untuk digenjot di versi 

selanjutnya. 

Fitur baru yang menjadi sorotan adalah NILFS sebuah file system yang bekerja dengan teknik 'log-structured' dan 

diklaim memiliki kemampuan baca sangat baik. Selain itu ada arsitektur baru yang didukung yaitu microblaze dan rintisan 

penggunaan fastboot di dalam kernel. Tentunya berbagai perubahan dan penambahan lain yang bisa anda lihat di 

kernelnewbies.org. [sumber lkml.org]

Kernel Linux 2.6.30 
Meluncur

Setelah merilis versi stabil 4.2.4, pengembang lingkungan desktop popular ini juga menelurkan versi terbarunya. Versi 

4.3 beta 2 ini membawa beberapa fitur baru dan perbaikan untuk menuju kestabilan yang sudah dicapai pada versi 3.9 

sebelumnya. Setelah beta pertama yang mengusung banyak fitur baru, di beta 2 ini fokus dialihkan untuk menyempurnakan 

fitur-fitur baru itu. Fitur-fitur baru itu diantaranya integrasi policykit dan geolocation.

 Ada juga banyak penambahan plasmoid-plasmoid baru, perbaikan di KWin4. Setelah Beta 2 muncul untuk menutup 

2991 bug sekaligus membuka 3008 baru. Diharapkan versi stabil dari KDE 4.3 akan muncul dibulan Juli. [Sumber KDE.org]

K-Desktop Environment 
4.3 Beta 2
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Ada-ada saja hasil kebebasan berpendapat di dunia ini. Kita lihat saja partai asal swedia yang 
berdiri dengan tajuk "Pirate Party". Partai yang didirikan tahun 2006 sebagai reaksi dari undang-
undang tentang pengunduhan materi berhakcipta dari internet. 

Tidak berhenti di situ saja kontroversi yang dibuat oleh partai dengan nama nyentrik ini. 
Yang mengejutkan partai ini sekarang cukup baik perkembanganya itu dibuktikan dengan 
mendapatkan 7.1% suara di swedia dan berhak mendapatkan satu kursi di parlement eropa. 
[sumber theregister.co.uk]

Mungkin jalan yang ditempuh apple untuk mendistribusikan 
software untuk IPhone memang cukup mempesona. Hal itu pula 
yang coba ditiru Google, Nokia dan juga banyak pihak lainnya. 
Tidak terkecuali dunia distro desktop, PclinuxOS 
mengimplementasikan AptUrl. Tetapi sayangnya fitur ini masih 
dengan embel-embel 'Under Heavy Construction. Apakah akan 
menorehkan kenangan manis seperti CnR? Semoga saja cepat 
selesai dan berkembang dengan cepat. [Sumber PCLinuxos.com]

Anda tentunya sudah dengan kabar bahwa linux foundation telah mengambil 
alih domain linux.com. Brian Proffit orang dibalik peremajaan linux.com mempu-
blikasikan beberapa hal yang akan menjadi arah masa depan linux.com. Walaupun bukan sebuah Roadmap yang 
tertata seperti roadmap milik ubuntu tetapi cukup memberi pandangan kita. Masa depan linux.com benar-benar 
menjadikan era internet yang saling berpartisipasi. Linux.com sudah menambahkan kemampuan untuk memainkan 
podcast dan video langsung, tetapi bukan itu tujuan akhirnya. Mereka ingin para pembaca saling berbagi video, 
podcast dan berita. Tidak berhenti sampai disitu dia juga merencanakan akan berusaha memusatkan atau mungkin 
menjadi jalan pertama bagi pencari dokumentasi aplikasi, distribusi maupun berbagai bentuk dokumentasi 
lainnya. Tentunya bila pemusatan dokumentasi terwujud atau malah dalam berbagai bahasa akan mempercepat 

AppStore Ala PCLinuxOS

Pendukung PirateBay Berpesta

Roadmap Domain Linux.com
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` Mengingatkan kabar bu-
rung sebelumnya tentang 
Palm yang akan membuat 
ponsel pintar berbasis lin-
ux. Dan hal itu terwujud 
juga dalam Palm Pre yang menggunakan linux sebagai dasar 
meletakkan WebOS. Sebelumnya ada kabar bahwa WebOS 
juga bisa ditaruh pada Windows Mobile. Palm Pre dijual 
dengan harga 200 USD (bundling Sprint). Ponsel pintar yang 
ditargetkan untuk menghadapi kegarangan iPhone dan ponsel-
ponsel berbasis linux lainnya ini sepertinya memiliki 
kelemahan cukup besar yaitu minimnya aplikasi pendukung. 
Wah wah kalau kelemahan seperti itu di satu vendor akan 

Setelah Embedded Alley mengumumkan selesainya 
port android untuk arsitektur MIPS, MIPS Technologies 
menjanjikan kode sumbernya dalam beberapa hari 
kedepan. Selain itu juga VioSoft akan mendukung 
Android di MIPS dengan Produknya Arriba. Dengan 
dengan demikian adopsi Android akan semakin meluas di 
dunia Mobile. Setelah acer yang berencana 
menggunakan android di netbooknya mungkin juga 
lemote produsen komputer asal cina yang menggunakan 
loongson sebagai prosesornya bisa menggunakan android 
sebagai salah satu sistem operasinya. [sumber 
linuxdevices.com]

Ditengah kegarangan AMD di dunia mobile dengan imageon-nya ternyata Nvidia tidak mau kalah. Mereka mulai 
mengkampanyekan produk terbarunya dengan tajuk computer-on-chip bernama Tegra. Tegra mempunyai fitur andalan 
yang cukup membuat ngiler Yaitu kemampuan dalam memutar HD video dan daya tahan baterai yang katanya bisa hidup 
berhari-hari. Ada dua varian Tegra yaitu Tegra 600 dan Tegra APX. Tegra 600 lebih ditargetkan ke MID dan Internet Kiosk 
dan juga dari Nvidia tidak mentargetkan barang ini dengan linux mereka menjodohkan si Tegra 600 dengan Windows CE. 
Sedangkan Tegra APX sendiri untuk jajaran ponsel pintar dan Android masuk kejajaran platform yang diusungnya. [sumber 
Nvidia.com]

Ponsel Pintar
dari Palm
Bernyawa

Linux

Android untuk MIPS

Nvidia Tegra

GADGET + HARDWARE



Saat ini ponsel yang berbasis android hanyalah milik 
HTC. Setelah ponsel HTC pertama yang bernyawa android 
tidak mampir ke Indonesia, ternyata ponsel yang membuat 
banyak orang bermimpi-mimpi ini datang juga. 

HTC DREAM seolah mewujudkan mimpi banyak orang 
walaupun dibandrol dengan harga yang cukup mahal 
sekitar Rp 6.500.000. Ponsel berlayar 3,2 inci dengan 
resolusi HVGA ini cukup mempesona dengan kamera 5 MP-
nya. Selain itu fitur andalannya ada sisi konektifitas yang 
menawarkan Bluetooth (mendukung A2DP), IEEE 802.11 
b/g, lalu ada penerima GPS juga. 

Yang menarik adalah harga Rp 6.500.000 itu adalah 
harga bundling dari Telkomsel yang menyertakan Kartu 
perdana simPATI PeDe dengan gratis koneksi internet 
dengan kuota 300 MB per bulan selama 6 bulan. Dan juga 
dalam masa promosi sampai 31 Desember 2009 bagi 500 
pelanggan pertama mendapatkan MicroSD Card 8 GB. 
Kabarnya barang ini juga dijual secara ritel dengan pilihan 
warna putih emas dan hitam merah. 

[Sumber detik.com]

ZaReason Ion Breeze 3770 sebuah nettop yang 
menggunakan mainboard IonItx dari Zotac. Seperti nama 
mainboardnya sebuah Nettop yang menggunakan chipset Ion 
dari Nvdia dan dikemas dalam mainboard berukuran itx. 
Chipset Ion dikombinasikan dengan Intel Atom 230 1,66 Ghz, 
1 GB DDR2 dan hardisk 250 GB. Semuanya dikemas dalam 
casing yang cukup menarik. 

Konektifitas yang disediakan cukup menjamin 
penambahan perangkat kedepannya yaitu disediakannya 
sebuah colokan SATA, 8 USB, 1 Gigabit Ethernet, PS/2,VGA, 
DVI dan juga menawarkan koneksi HDMI menarik bukan. 

Yang lebih seru ZaReason menyediakan berbagai Distro 
berbasis ubuntu yang siap siap dipaketkan. Anda bisa 
menemukan review Zotac IonItx di linuxdevices.com dan 
review Ion Breeze di Phoronix. Oh ya andalan Nettop ini 
adalah penggunaan IGP Geforce 9400M yang mendukung 
pemutaran video HD dan juga klaim dari ZaReason sistem ini 
hanya memakan listrik di bawah 22 W. Dibandrol mulai dari 
400USD. 

[Sumber Linuxdevices.com]

Selamat Datang Android!
ZaReason Ion Breeze : 

Nettop Ion Pertama yang 
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Namanya perkembangan jaman pasti terus 
berlanjut, hal itu seperti yang dilakoni tim pengembang 
ubuntu. Dari developer summit mereka yang baru saja 
selesai, ada rencana untuk menggunakan grub2 sebagai 
boot loader utama. Grub2 membawa fitur tambahan di 
lingkup internasionalisasi, mendukung berbagai sistem 
baru dan banyak improvisasi lainnya. [sumber 
phoronix.com]

Ubuntu 9.10 Pakai GRUB2?
Setelah melakukan rapat di #blankon@freenode akhirnya 

diputuskanlah nama kode untuk blankon 6 adalah ombilin. 
Nama suatu daerah di Padang Sumatera Barat. Ombilin juga 
diadaptasi untuk nama berbagai hal seperti PLTU Ombilin, 
Prasasti Ombilin, Sungai Ombilin yang yang berhulu di Danau 
Singkarak. Seperti biasa memang tim developer blankon selalu 
mengangkat kebudayaan Indonesia yang berbeda-beda di 
setiap rilisnya sesuai nama kode yang mereka pakai. Seperti 
pada rilis 5 mereka menggunakan nama kode nanggar yang 
berarti palu besar dari daerah batak.

Seperti kebiasaan yang lalu, intel selalu 
menyediakan driver opensource untuk chip IGP milik 
mereka. Tentunya driver itu akan dikembangkan sebelum 
Chip tersebut diluncurkan. Jadi kita bisa mengintip arsip 
GIT dari paket xf86-video-intel. Yang jelas intel sudah 
menyiapkan chip grafik untuk desktop dan mobile dengan 
PCI ID 0x0042 untuk desktop dan 0x0046 untuk mobile. 
Selain PCI Id juga diketahui codenamenya adalah IGDN 
yang mungkin singkatan dari Intel Graphic Device Next 
Generation. Ah emang yang namanya praktek pemasaran 
komersial selalu bertentangan dengan kebebasan. Tetapi 
cukuplah kita tahu kalau akan ada sesuatu yang baru dan 
menarik.

Ya tentu linux lah! Coba anda cari kabar soal rilis 
kernel selanjutnya yang 'merge window' akan(atau mungkin 
sudah) dibuka. Yap Seseorang dari Intel telah menyiapkan 
driver USB 3 untuk Linux-2.6.31

Walau ditengah kontroversi ternyata mono masih 
menjadi pilihan bagi pengembang debian. Gosipnya tim 
pengembang debian sudah memasukan Mono sebagai 
bawaan pada desktop mereka. Mungkin mono akan tetap di 
desktop debian, paling tidak sampai alasan-alasan kontra 
mono yang terwujud. Langkah ini tentunya bertentangan 
dengan Fedora yang akan menghilangkan kebutuhan akan 
Mono. Semoga semuanya membawa hal positif bagi kita.

Ombilin : Nama Kode BlankOn 6

Pengen Tau VGA Intel yang 
Belum Dirilis?

OS Pertama yang 
Mendukung USB3

Mono di Debian?

GOSSIP
........................
........................
........................

...............
...............

...............
...............
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Komunitas salah satu distro terkemuka asal dalam Negeri BlankOn Linux akan mengadakan Konferensi tahunan kedua 

mereka di UnPak Bogor pada tanggal 20 Juni 2009. Acara ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ngopi saja tetapi acara 

ini juga digunakan untuk memperkenalkan blankon kepada masyarakat. Blankonf mempunyai dua bagian acara berbagai 

presentasi di awal dan pembicaraan teknis pengembangan rilis selanjutnya (nama kode Ombilin). Semoga acara yang 

digelar selama 2 hari ini sukses dan hasilnya bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, negara dan dunia. [Sumber 

konf.blankonlinux.or.id]

Pada pukul 10:00 tanggal 11 Juni 2009 kemarin adalah waktu yang bersejarah bagi komunitas TI di Aceh tengah. 

Karena pada waktu itu Speedy Learning Center sebuah bentuk kerja sama antara PT Telkom dengan Komunitas PELITA 

(PEnggunaLInuxTakengon) diresmikan oleh Bupati Aceh Tengah. Dan sebagai pemelihara adalah Komunitas PELITA sendiri. 

Sampai berita ini diturunkan saya belum sempat mencari informasi lebih lanjut tentang seperti apa detailnya SLC ini (ayo 

PELITA kirimin kabar ya). Semoga hal-hal seperti ini tetap terpelihara dan makin berkembang dan kalau bisa tanpa campur 

tangan sponsor besar agar kita bisa belajar membangun komunitas besar dan terkenal sendiri ;). [Sumber Eka Pelita dari 

berbagai milis]

BlankOnf #1 di Universitas 
Pakuan Bogor

Speedy Learning Center
Aceh TengahLOKAL
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Beberapa saat ini berita tentang waktu perilisan 
Windows 7 tentunya cukup ramai diperbincangkan. Tetapi 
saudara "sealiran beda rupa" kita yaitu OSX mulai menarik 
ancang-ancang untuk peluncurannya sang "Snow Leopard". 
Itu terlihat dari manuver-manuver apple yang mulai 
membicarakan tentang fitur-fitur baru di sistem operasi 
anyarnya yang lebih fokus ke optimasi sistem dan 
penurunan harga beberapa laptopnya. Dan yang lebih 
asyik bagi anda yang sudah punya leopard bisa 
mendapatkan versi upgradenya dengan harga 29 USD ;-). 
[sumber MacRumoursLive.com]

Ada yang sudah pernah dengar tentang desktopBSD? Yap, benar livecd turunan freeBSD yang menawarkan keindahan 
KDE dan Instalasi yang mudah (Pokoknya benar-benar Desktop BSD ;-). Pencetus barang yang muncul tahun 2004 lalu ini 
mulai capek dan bosan mengurusi proyek ini, apalagi sudah tidak ada lagi developer lain yang aktif. Maka dari itu Peter 
Hofer (Pendiri) mengatakan bahwa versi 1.7 yang akan datang bisa menjadi versi terakhir dari desktopBSD. 

[sumber OSnews.com]

Kucing Salju Akan Meluncur

Nasib DesktopBSD

Ingin merasakan sesuatu yang lain dan berasa manis, 
asam, asin? Coba nexenta, kernel opensolaris plus 
lingkungan ubuntu. Tetapi bukan itu berita kita, kali ini 
turunan nexenta yang bernama StromOs mengeluarkan 
versi beta. System operasi hibrida ini fokus ke pengguna 
desktop. Menggunakan XFCE yang cukup cantik tentunya 
menjanjikan operasional yang lebih bersahabat ke 
pengguna komputer berspesifikasi rendah. Kalau pengen 
coba kunjungin websitenya. [sumber stormos.org]

StormOS : Bersiaplah Hadapi Badai!

OUT OF TOPICS



Setelah memakai ubuntu lumayan lama (sejak 2005 
dan full sejak 2007) saya mulai merindukan belaian 
slackware lagi. Maklum saya memakai slackware sejak 2003 
sampai 2007 (4 tahun) dan mengarungi hari-hari yang tidak 
bisa dikatakan indah tetapi mengesankan. Sungguh 
mengesankan dan juga penuh tantangan, seperti pada 
waktu saya mencoba distro vector 5 wah saya sangat 
terkagum dengan vasm dan vlinit yang keren (kalau saya 
bisa dapet alamat emailnya kocil, soalnya ngefans banget). 
Saya punya pikiran untuk memport vasm dan vlinit ke 
slackware 10.2 saya. Walaupun vector juga turunan 
slackware memport vasm dan vlinit bukan hal yang mudah 
buat seperti newbie seperti saya. Walaupun berat akhirnya 
berhasil juga.

Tetapi karena tidak punya koneksi internet kalau mau 
update harus beli cd lagi, duh males banget. Akhirnya untuk 
merasakan teknologi yang lebih baru saya pesan ubuntu dari 
shipit. Sejak gnome di depak oleh PV saya ngambek dan 
akhirnya pakai ubuntu deh (hiks). Karena kemarin saya beli 
komputer jadul pentium 3 500hz [200ribuan] + vga ati 
mach64 [20 ribuan ;-] + monitor samsung 14' bekas [400 
ribuan] + keyboard mouse [20 ribuan] + tambah memory 
128MB [ Sumbangan]. Jadi total 640 Ribu Rupiah lumayan 
menguras tabungan nih, saya beri nama SeGi (separo bugil) 
soalnya sebelah kiri tidak ada tutupnya.

Saya berencana belajar pemrogaman, saya 
membutuhkan distro yang sudah siap dan cukup di hardisk 
5GB. Karena bang noprianto sering pamer di Infolinux

akhirnya saya download Singkong Linux. Lumayan satu sidi 
isinya buanyak banget aplikasi untuk develop program plus 
berbagai pustaka. Dan yang paling penting turunan 
slackware ;-).

Instalasi persisi instalasi slackware. Tetapi kalau saya 
gak salah ingat pada slackware ada option untuk pemilihan 
paket dengan berbagai mode. Pada singkong langsung 
dipasang semua paketnya. Yah seperti installer distro 
lainnya kita diminta membuat user, password root, 
mencocokkan zona waktu dll. Seusai instalasi kita restart 
dengan tombol kombinasi [ctrl]+[alt]+[del].

Setelah itu restart dan ok jadi nih SeGi+Singkong. 
Setelah reboot tampaklah lilo, tetapi ternyata ada yang 
salah dengan sistem saya. Setelah lilo me-load kernel 
langsung macet. Wah ada apa ini? saya boot sistem lewat 
kernel di cd installernya (slack banget ;-). Caranya gampang 
pada boot option di installer slackware/singkong ketik 
'[nama kernel] root=[nama device root] rdinit = ro' ada hint 
nya kok tenang aja. Dengan begitu anda memboot system 
yang ada di hardisk dengan kernel dalam cd. Ternyata 
booting dengan lancar.

Masalah tidak hanya berhenti di kernel saya. Setelah 
booting eh kok ikon-ikon di layar seukuran gajah semua. 
Ternyata reolusinya hanya mentok di 800x600 dengan driver 
vesa. Memang pada mode warna 24 bit VGA mach64 ini 
hanya mendukung resolusi 800x600px tetapi di mode warna 
16 bit bisa sampai 1024x768px. Tetapi masalahnya bukan 
terletak pada resolusinya tetapi kenapa pkgtool tidak

REVIEW
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mendeteksi dengan benar vga saya. Setelah itu saya ganti 

drivernya dengan 'ati'. Sayangnya di Xf86-video-ati yang 

baru fitur Direct Rendering untuk VGA ini tidak disertakan. 

Ya udah pasrah aja

Setelah login dengan login dengan XDM yang 

sederhana banget (suka deh yang kayak gini) saya masuk ke 

desktop xfce yang juga biasa banget dengan backdrop 

tulisan singkong linux. Setelah muter-muter nuansa vanilla 

slackware lekat banget. Bang Nopri kasih kita banyak 

banget bahan dan alat belajar seperti python dengan 

berbagai lib (pyqt, pygtk dll), php (ada php-gtk juga), 

apache, mysql, posgresql, lua, qtdesigner, Ultimate Ide, 

gcc, dan buanyak lainnya. Oh ya gnome-office masuk juga 

plus Gimp, opera, shylpeed, gftp, pidgin ,xchat, jre, wine, 

lame dll. Kalau nyetel lagu, lihat film hanya ada satu 

program (lumayan masih ada) yaitu mplayer.

Sayangnya yang paling kurang ada di sisi text editor, 

bang nop kelihatannya pengguna vim jadi yang layak pakai 

untuk programming cuman itu. Lawong mousepad dan nano 

gak ada higlightingnya cuman vim otomatis yang enak 

dipakai. Ada lagi kekurangan yang signifikan adalah 

launcher quit di panel bila diklik akan menutupo panel 

tersebut. Lalu kekurangan yang tidak terlalu mengganggu 

tetapi malah menghemat memory adalah secara default 

singkong linux hanya menyediakan 2 terminal (biasanya kita 

sebut tty) dan yang bisa digunakan hanya satu (yang ke 

enam).

Tapi bang nop canggih juga dan lumayan mengurangi 
masalah dengan memasukan user yang baru dibuat ke group 
plugdev. Jadi flashdisk nancep langsung bisa dibuka sama 
user itu. Saran ku buat bang nop:

1. Shylpeed tidak perlu disertakan karena sudah ada opera.
2. Apache di ganti lighthttp saja.
3. Text editor gui yang canggih.
4. Sertakan aplikasi Screen grabber (print Screen).
5. Tambah dong terminalnya. Masak cuman 3.
6. Sertakan IDE untuk web seperti bluefish

Eh masalah kernel teratasi dengan saya install ulang 
tuh paket kernel dan saya buatin initrd. Udah ah reviewnya 
malah kebanyakan curhat. 13by Wjk
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Sekarang paket compiz fusion sudah lebih baik dari 

pada efek Aero milik Microsoft Windows. Bila Aero butuh 

RAM gede dan VGA kenceng, compiz fusion tidak muluk-

muluk. Pada beberapa distribusi Linux, paket compiz telah 

disertakan secara default. Nah, biasanya kita cuma melihat 

efek-efek yang telah diatur pihak distributor. Itu-itu saja. Di 

sini, kami mencoba menampilkan efek-efek lain yang 

tersembunyi.

Untuk mengatur efek-efek itu, kita butuh paket 

tambahan. Dalam hal ini dimisalkan distribusi berbasis 

ubuntu.

Item CompizConfig Settings Manager akan muncul di 

System > Preference. 

Semua bisa anda atur

semau anda di sini. 

Pilih atau centang un

tuk mengaktifkannya.

Di sini ditampilkan yang sekiranya paling menarik.

Negatif (Super+N) : Membuat film negatif dari warna 

desktop.

Desktop Cube (Ctrl+Alt+klik kanan/left/right, mouse 

button2 [scroll] ) : Efek kubus saat berpidah workspace (sisi 

tergantung jumlah workspace)

14

sudo apt-get install compizconfig-settings-manager



Desktop Wall (Ctrl+Alt+klik kanan/left/right, mouse button2 

[scroll] ) : Efek Desktop bergerser ketika berpindah 

workspace

Expo (Super+E) : Preview dari semua workspace

15

Wobbly : Efek karet/jelly pada jendela ketika digeser  dan 

merestore/maksimalkan ukuran jendela.

Blur : Efek blur/kabur pada saat menggeser jendela.

Kadang anda harus memilih salah satu dari dua efek 

yang mempunyai fungsi yang sama, seperti Ring dan Shift 

Swicth. Hal ini juga berlaku untuk beberapa fungsi dan 

plugin dari sebuah efek. Disarankan untuk mengatasi konflik 

yang terjadi dengan mendisable salah satunya, atau desktop 

anda akan kacau.



Ring Switcher (Super+Tab) : Berpindah antar jendela secara 

bergantian, alternatif untuk Alt-Tab

Expo (Super+E) : Preview dari semua workspace

Shift Swicther (Super-Tab) : Berpindah antar jendela secara 

bergantian, alternatif untuk Alt-Tab

Water Effect (Ctrl+Super) : Efek untuk Menimbulkan riak air 

ada layar desktop. Riak air akan mengikuti gerakan mouse 

selama Ctrl+Super ditahan. Tekan shift+F9 untuk  efek 

seperti tetesan hujan dan shift+F8 untuk membersihkan 

layar desktop dari riak air.

Show Mouse (Super+K) : Efek 

animasi yang mengitari di 

sekeliling ponter mouse, 

animasi akan mengikuti 

kemanapun pointer bergerak. 

Bentuk animasi bisa di atur 

dengan mudah.

Desktop Preview :

Menampilkan 

gambaran dari dari 

sebuah jendela 

dengan meletakkan 

pointer mouse di 

atas taskbar.
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Di dalam Compiz, ada Animation dimana terletak 

pengaturan animasi saat membuka dan menutup aplikasi, 

meminimal dan memaksimalkan jendela, serta gerakan 

pada dropdown menu. 

Jika Animation Add-On diaktifkan (terletak di samping 

Animation) maka animasi yang bisa dipilih tersedia lebih 

banyak. Kita bisa mengatur bagian mana saja yang terkena 

animasi, misal menu, jendela, tooltip, dan lainnya. Durasi 

Animasi juga bisa diatur agar terlihat cepat atau lebih lama.

Berikut ini ditampilkan contoh penerapan Animation 

pada Tab Minimaze Animation. Animasi yang ditentukan 

akan tampil pada saat meminimalkan dan memaksimalkan 

jendela. Dengan Animation Add-On yang aktif, tersedia 22 

bentuk efek animasi, termasuk di dalamnya efek random 

(acak) dari semua efek yang ada.

3D Windows : Merupakan plugin untuk Desktop Cube. Saat 

berpindah workspace, jendela akan terlihat 3D, seolah 

mengambang dan terpisah di depan dari wallpapernya.

Cube Reflection and Deformation : Seluruh sisi Desktop 

Cube menjadi lingkaran.
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Sebenarnya masih banyak ada lagi yang lain namun 

karena keterbatasan ruang, hanya sebagian yang 

ditampilkan di sini. Compiz fusion sudah menjadi pemain 

penting, selalu dipaketkan dalam distribusi kelas atas. Efek-

efek Compiz selalu menawan dan tidak terlalu berat, dan 

yang lebih asyik semua bisa dikustom sendiri.

Compiz sendiri sudah banyak membuat orang yang 

belum mengetahui Linux menjadi lebih tertarik.

Jadi, apa lagi yang kurang dari Linux?
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OPINI
Dilema Open Source

by Wjk
 Siapa yang menyangka bahwa perusahaan-perusahaan 

besar yang ada di dunia menggunakan aplikasi yang sama 

yang ada di komputer tuaku untuk menjalankan bisnisnya. 

Siapa yang menyangka mysql, apache dan banyak lagi 

aplikasi yang di peras tenaganya di kalangan enterprise juga 

ada di komputer jadulku. Dan semua itu aku dapatkan 

hanya dengan mengunduhnya dari internet secara cuma-

cuma.

Perangkat lunak yang digunakan di kalangan tersebut 

walaupun bersifat opensource tetapi didukung oleh banyak 

pihak berkantong tebal. Mereka mempekerjakan orang-

orang yang kompeten untuk mengembangkan peranti 

tersebut. Maka jadilah peranti lunak yang cukup hebat. 

Tetapi hal itu tidak terjadi di semua proyek opensource. Ada 

proyek hebat yang diisi para techi yang bisa melakukan 

segalanya untuk membuat aplikasi yang hebat. Tetapi 

sayang mereka pepatah yang mengatakan "Orang teknik 

tidak lebih hebat orang dari Orang pemasaran".

Yah begitulah, proyek yang hanya dipenuhi para geek-

geek yang matanya sampai merah tidak tidur semalaman 

tidak akan bisa membuat dunia memakai peranti lunaknya 

seberapapun hebatnya. Sebenarnya jangan terlalu jauh 

lingkup pemasaran tetapi coba lihat ke lingkup peranti

lunak tersebut. Pengembangan fitur-fitur yang ada dalam 

peranti tersebut terkadang sangat terbatas yang sebenarnya 

mereka bisa meluaskan ruang lingkupnya.

Sebagai contoh kita coba lihat Inkscape. Peranti lunak 

popular untuk para designer, lalu apa kurangnya inscape? 

Pasti ada tetapi tentunya ada sesuatu yang seharusnya dia 

miliki. "Menurut saya" inkscape kurang mendukung 

pencetakan. Lupakan masalah kompatibilitas hardware, 

diluar itu printing option pada inscape kurang. Saya tidak 

bisa menyebutkan apa yang kurang tetapi bila anda akrab 

dengan aplikasi propietary seperti Corel Draw pasti 

mengetahui apa yang saya maksud. Saya melihat ini terjadi 

karena di dalam komunitas pengembangan tidak ada atau 

sedikit yang memanfaatkan fitur ini. Inilah masalah bagi 

poyek yang kurang mendapat dukungan komersial, 

kurangnya tenaga yang kompeten untuk mengembangkan 

fungsi dari produk. Walaupun sebenarnya proyek itu hebat, 

seperti inkscape yang mendukung vector shadow yang 

bahkan corel draw tidak mengimplementasikannya pada 

saat ini. Ini membuktikan tidak perlu menjadi techi yang 

hebat untuk bisa menjadi hebat.

Tetapi memang proyek-proyek opensource sekarang 

bergerak kearah yang positif. Mulai ada tim pemasaran di 

dalam proyek, makin banyak pengguna yang 

mempromosikan produk-produk opensource. Dan juga mulai 

banyak fork dari satu proyek, dan tentunya memancing 

banyak kontroversi. Tapi ingatlah mem-fork itu bagian dari 

siklus hidup dunia opensource.
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TIP & TRICK Sebelum anda mendownload game-game 3 dimensi 
yang ukuran paketnya terkadang cukup besar, ada baiknya 
anda mengetahui apakah VGA Card anda mampu memainkan 
game tersebut. Ada dua hal yang harus anda lakukan untuk 
memastikan kemampuan VGA anda. Pertama anda harus 
tahu apakah VGA anda mendukung Direct Rendering bila 
tidak game 3 dimensi akan berjalan cukup mengecewakan.

Cara mengetahuinya jalankan perintah berikut di 
terminal:

Bila Direct Rendering bernilai yes berarti sekarang 
waktunya ke pengujian kedua.
Jalankan di terminal:

Akan ada gambar gerigi yang berputar bila putarannya 
cepat dan lancar berarti vga anda cukup mampu untuk 
menjalankan game 3 dimensi dengan nyaman. Tetapi bila 
berputar lambat berarti anda harus mengganti VGA Card 
anda. Sebagai patokan nilai 80fps itu masih sangat tidak 
nyaman.

Anda mempunyai file paket aplikasi berekstensi .rpm, 
.deb, .tgz, .tgx. Tetapi anda bingung bagaimana 
menginstallnya. Carannya cukup mudah, jalankan aplikasi 
terminal-emulator anda sepertixterm, gnome-terminal dan 
lain-lain. ketik 'su'(tanpa tanda petik), untuk pengguna 
ubuntu dan turunannya cukup menambahkan 'sudo' di setiap 
awal baris perintah.

1. Untuk file .rpm. ketik "rpm -ivh [lokasi 
paket]/[namapaket]" lalu tombol enter:

2. Untuk file .deb. ketik "dpkg -i [lokasi paket]/[nama 
paket]" lalu tombol enter:

3. Untuk file .tgz dan .tgx. ketik "installpkg [lokasi 
paket]/[nama paket]" lalu tombol enter: #installpkg 
/home/gio/hello-1.0.tgz

Tes VGA untuk Rendering 3D

Menginstal Paket Sesuai 
Distribusi

$ glxinfo | grep direct rendering

$ glxgears

# rpm -ivh /home/gio/hello-1.0.rpm

# dpkg -i /home/gio/hello-1.0.deb

# installpkg /home/gio/hello-1.0.tgz S22
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